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Lieve mensen, 
 

 
 
1 U heeft er vast wel over gehoord: The Great Reset, de Grote 

Herstart (Dia 1). Onder deze naam lanceerde vorig jaar midden in de 
coronacrisis het Wereld Economisch Forum een herstelplan. Zij kwam met 

radicale ideeën: via technologische, ecologische en sociale vernieuwing 
moet onze wereld beter en duurzamer worden. Wereldleiders als Joe 

Biden, Angela Merkel en ook onze Mark Rutte omarmden het credo van 
deze nieuwe beweging: Build back better, beter terug opbouwen. Het 

klonk allemaal heel mooi: er moet een nieuwe politieke orde komen, alle 
sociale ongelijkheid verdwijnt, de aarde zal schoner en duurzamer 

worden. 
Maar al gauw rezen er vragen: hoe gaat dat dan precies? En moeten we 

alle heil verwachten van een nieuwe economie en technologie? Is er nog 

plek voor zoiets als moreel beraad en spiritualiteit? En verder groeide er in 
alle paniek rondom de coronapandemie een tegenbeweging. 

Complotdenkers zagen in deze Great Reset een samenzwering van de 
politieke en wetenschappelijke elite. Er groeide wereldwijd protest. En op 

de sociale media werden de wildste meningen verkondigd.  
 



 
 
 

2 Ook christelijke groeperingen gingen zich ermee bemoeien. Het 

Bijbelboek Openbaring werd weer opengeslagen (dia 2). Dat bonte 
apocalyptische boek over rampen, oorlogen en vuur uit de hemel levert 

elke keer weer voer op voor doemdenkers en onheilsprofeten. Met alle 
gevaren van dien. Want hoe kun je zonder blikken of blozen beweren dat 

het Beest in Openbaring staat voor de huidige wereldpolitici? En hoe kun 
je het merkteken van het Beest in één adem koppelen aan de QR-code? 

Daar moet je best veel fantasie voor in huis hebben, of niet soms? Met 
Openbaring kun je al gauw alle kanten opgaan en flinke flaters slaan. En 

daar is de Bijbel toch niet voor bedoeld! Hoe dan wel? 
 Wat mij opvalt in deze huidige tijd van coronapandemie en 

klimaatcrisis is dat angst en woede al gauw de overhand kunnen krijgen. 
Een kleine groep ongevaccineerde mensen voelt zich in het nauw 

gedreven door een grote groep die de wetenschappers en medici volgt. 
Angst en agressie tieren welig op de sociale media. En de recente rellen in 

onze steden zijn er de uitwassen van. Corona is niet alleen een virus dat 

ons lichamelijk ziek kan maken. Door deze pandemie kan onze 
samenleving ook in een geestelijke crisis terecht komen. 

 
3 De toekomst houdt ons allemaal bezig. Is het uit angst? Of is er nog 

hoop? Het doemdenken en het toenemende protest staan volgens mij wel 
in scherp contrast met de boodschap van Advent en het evangelie. 



 
Advent, dat gaat ook over toekomst (dia 3). Dat gaat ook over een Great 
Reset, een grote Herstart. Maar mij valt op dat het in het 

Adventsevangelie allemaal heel anders gaat. Heel subtiel, heel menselijk, 

meer verstillend en verlangend. Zeker, het begint eveneens met angst en 
schrik. Zacharias, de priester, schrikt in de tempel van de komst van de 

engel Gabriël. En Maria in haar huiskamer schrikt eveneens van deze 
hemels boodschapper. En vervolgens komt Gabriël (letterlijk ‘gabber van 

God’) met een ongekend bericht over de nabije toekomst. Kun je dat 
geloven? Dat je een kind zult krijgen? En dat dat kind een bijzondere rol 

zal spelen in Gods Plan? Zacharias aanvankelijk niet. Hij is met stomheid 
geslagen. Maria geeft zich wat sneller over: De Heer wil ik dienen. 

Wel is duidelijk dat het hier gaat om evangelie, d.w.z. goed nieuws, een 
vreugdevolle boodschap. Een boodschap die geen complot of doem 

verkondigt, maar gaat over de duurzame normen en waarden van Gods 
Koninkrijk. Iets om blij van te worden. En wij? Hoe reageren wij?  

 
5 Ik vind de Adventsboodschap van apostel Paulus zo mooi. Daarin zit 

volgens mij wel een leessleutel. Paulus zit in de gevangenis. Hij had in zijn 

cel kunnen protesteren en schelden, hij had kunnen gaan mokken en 
verzuren. Maar neen, wat hij doet is dit: Hij schrijft een troostbrief naar 

de christelijke gemeente van Filippi. En die brief staat van a tot z in het 
teken van de vreugde van het evangelie van Christus. Is in de nabije 

toekomst alles meteen koek en ei, pais en vree? Neen, Paulus is ook 
nuchter. Hij heeft een scherpe blik. En hij komt met een waardevol 

advies, dat nog altijd actueel is. Zijn advies is een kort gebed. Hij schrijft: 
‘Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat 

u kunt onderscheiden waar het op aankomt.’ Voor mij is dat een schot in 
de roos. Het gaat hier om de kunst van de onderscheiding der geesten en 

de gave van verdiepende liefde. Hoe kunnen wij die ontwikkelen in onze 
eigen situatie met alle problemen en zorgen? Hoe kunnen wij het goede 



van het kwade onderscheiden? Hoe kunnen wij onze angsten te boven 
komen en ons overgeven aan ware liefde, wijs inzicht en fijngevoeligheid? 

Is dat niet ver boven onze macht? Vraagt het evangelie niet te veel van 

ons, gebrekkige en falende mensen? 

 
6 Gods Grote Herstart, alle verandering begint klein en verborgen, 

met een zoektocht naar vrede en vreugde in Christus. 
Als predikanten van de PGZ hebben we het afgelopen jaar dverse 

bezinningsgesprekken gehouden over de vreugde in ons werk. We waren 
getroffen door de prikkelende werking ervan. En we lieten ons naast de 

Filippenzenbrief inspireren door een boek over vreugde van de Dalai Lama 
en aartsbisschop Desmond Tutu (dia 4). Beiden zijn geestelijke 

wereldleiders die lachend en blij de wereld inkijken, jawel. Ze stralen 
midden in een tijd van crisis vreugde, wijsheid en 

onderscheidingsvermogen uit. Zoals ze met elkaar grappen maken, elkaar 
aanraken (voor coronacrisis), wijze woorden uitspreken. Zo geven ze me 

persoonlijk waardevolle adviezen die ik als een adventsboodschap ontvang 
en graag aan u doorgeef (dia 5): 

HET BOEK VAN DE 
VREUGDE



 
 

• Kijk vanuit een breder perspectief naar je leven: van ik naar wij. 

• Wees nederig: wij kunnen niet alles oplossen en controleren 

• Durf te lachen  
• Durf te vergeven: vergeven heelt en bevrijdt van het verleden 

• Wees dankbaar: wat een geluk dat ik leef 
• Toon compassie: je eigen pijn wordt anders in het licht van de pijn 

van een ander 
 

7 Gemeente, we leven in een turbulente tijd met veel spanning en 
protest. Het signaal van het evangelie met Advent wil onze blik scherper 

en breder maken. De grote Herstart begint in het klein met eenvoudige 
mensen: een ontmoeting met de Hemel, een boodschap vol vreugde, de 

aankondiging van een geboorte, een brief uit de gevangenis. Daar kun je 
blij en dankbaar van worden. Om vol goede moed samen te bouwen aan 

een vreedzame en duurzame wereld. De grote Herstart begint bij onszelf, 
vandaag, hier en nu, in navolging van Jezus Christus.  

 

Amen. 
 
 

•Kijk breder

•W ees nederig

•Durf te lachen
•Durf te  vergeven

•W ees dankbaar

•Toon com passie


